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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

193. számú HATÁROZAT 

A közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekek/diákok/fiatalok 

jogainak a finanszírozásához szükséges egyes összegek a megye területi közigazgatási egységeire való 

leosztására, a 2016. évre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24.589/21.12.2016. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságoknak az 

engedélyeit, 

Figyelembe véve a közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozásához szükséges, valamint ezen összegeknek a 

közoktatási egységeknek a részére való elosztásának a metodológiájára, a törvényben jóváhagyott 

összegek leosztására, a 2016. évben, vonatkozó 423/16.06.2016. sz. Kormány Határozat előírásait, 

Az utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdésének rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóvá hagyja 19.287 lejes összeg felosztását a közigazgatási-területi egységek között, a 

közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekek/diákok/fiatalok 

jogainak a finanszírozására, a 2016. évre, a melléklet szerint, amely szerves része jelen határozatnak. 

(2) A helyi közigazgatás tanácskozó és végrehajtó hatóságai, amelyek azon területi igazgatási egységek 

szintjein jöttek létre, amelyeknek osztottak le összegeket az (1) bekezdés szerint, kötelesek azokat 

elosztani és felhasználni a törvény szerinti rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes módszer 

betartásával. 

2. cikkely A felhasználatlanul maradt, a melléklet szerint adott összegek, visszaszolgáltatódnak a 

megye költségvetésébe 2016. december 28.-ig, az államkasszával való szabályozás érdekébe. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a területi közigazgatási egységek, amelyek a 

mellékletben szerepelnek és a Gazdasági Igazgatóság a Maros Megyei Tanács keretéből. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  24.589/21.12.2016 sz. 

 

VII.B/12 akta 

 

INDOKOLÁS 

A közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozásához szükséges egyes összegek a megye területi 

közigazgatási egységeire való leosztására, a 2016. évre vonatkozóan 

 

A 423/16.06.2016. sz. Kormány Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megyének előirányoztak, 

2016 III. negyedévére, 913.000 lejes összeget, amely összeget leosztottak a hozzáadott érték 

adóból, a közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozására, következve, hogy ezen összegek el 

legyenek osztva a területi-igazgatási egységeknek megyei határozat alapján. 

 

Figyelembe véve a közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a kifizetéséhez szükséges összegek elosztására vonatkozó 

módszerek 2. cikkelyének 5. bekezdését, a Maros Megyei Tanfelügyelőség a 24.521/21.12.2016. sz. 

átiratában, előterjesztette nekünk az összesített kimutatást a kedvezményezettekre vonatkozóan 

korcsoportok szerint és iskoláztatási napok szerint a 2015-2016-os tanévben (2016 január-június), 

valamint a 2016-2017-es tanévre (2016 szeptember-december), amelyet a megye területi-igazgatási 

egységeihez tartozó iskolai egységek által közölt névleges kimutatások alapján készítettek.  

 

Javasoljuk az összegek elosztását helységekként a melléklet szerint, amely szerves részét képezi a 

jelen határozatnak. 

 

A fentiekkel szembe javasoljuk a mellékelt határozat tervezet jóvá hagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 

Leellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 



Melléklet

Sor szám Területi közigazgatási egység Összeg (lej)

1 Marosvásárhely municípium 9.381

2 Mezőpanit község 5.189

3 Déda község 3.582

4 Ádámos község 1.135

ÖSSZESEN 19.287

A közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozásához szükséges egyes összegek a 

megye területi közigazgatási egységeire való leosztása, a 2016. évre 
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